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Pälkäneen kunnan vammaisneuvosto
Kokousaika

4.11.2019 klo 17.02–19.00

Kokouspaikka

Pälkäneen kunnanvirasto (Keskustie 1, 36600 Pälkäne) kunnanhallituksen
kokoushuone

Osallistujat

Eija Rantanen, Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry, puheenjohtaja
Laila Saario, Pälkäneen Hengitysyhdistys
Pirjo Pasi, Pälkäneen Hengitysyhdistys
Anja Kallioinen, Tampereen Diabetesyhdistys ry
Esa Hakala, Tampereen Seudun Invalidit ry
Outi Viitanen, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus, varapuheenjohtaja
Reetta Mathier, Pälkäneen kunta, luottamushenkilöedustus
Nella Yli-Sissala, Pälkäneen kunta, vammaisneuvoston kokouksen sihteeri

Muut kutsutut

Tea Kärnä, Kangasalan vammaispalvelut vammaispalvelun johtaja
Marja-Liisa Suomalainen, Sydän-Hämeen Lehden toimittaja

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
3. Kokouksen sihteerin valinta.
Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi Nella Yli-Sissala.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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6. Kangasalan vammaispalvelujen esittely
Kangasalan vammaispalvelujen vammaispalvelujohtaja Tea Kärnä on kutsuttu kokoukseen esittelemään vammaispalveluja.
Esitys: Merkitään tiedoksi Kangasalan vammaispalvelujen vammaispalvelujohtajan esitys.
Käsittely: Tea Kärnä esitteli Kangasala-Pälkäneen yhteistoiminta-alueen vammaispalveluja.
Kangasalan ja Pälkäneen välistä yhteistyötä on tehty vuoden 2014 alusta ja kehitysvammapalvelujen osalta jo vuoden 2009 alusta. Asiakkaita yhteistoiminta-alueella on n. 1000. Tea Kärnä
esitteli yhteistoiminnan tunnuslukuja, vammaispalveluasiakkuuksien jakautumista vuonna 2018
sekä omana työnä ja ostopalveluna toteutettavia palveluja. Vuoden 2020 tavoitteena on asiakasosallisuuden ja vuorovaikutuksen edistäminen (esim. osallistava kirjaaminen, havainnollistavia videoita koskeva Dreambroker-hanke). Vuoden 2020 alusta aloittaa henkilökohtaisen avun
keskus kuntayhteistyönä, jota vammaisneuvostojen kannattaa tarkastella ja seurata saavutettavuuden näkökulmasta.
Esitysmateriaali toimitetaan kokoukseen osallistujille jälkikäteen.
Tea Kärnä poistui kokouksesta klo 18, jonka jälkeen jatkettiin keskustelua asiasta.
Päätös: Päätettiin merkitä Kangasalan vammaispalvelujen vammaispalvelujohtaja Tea Kärnän
esitys tiedoksi.
7. Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden palvelut
Jatketaan edellisissä kokouksissa käytyä keskustelua kouluikäisten erityislasten kesäaikaisista
palveluista sekä lasten ja nuorten sosiaalipalveluista. Keskustellaan myös vammaisneuvoston
(kunta) tai vammaisyhdistysten mahdollisuudesta hakea avustusta nepsy-toiminnan tukemiseksi säästöpankkisäätiöltä tai muilta tahoilta.
Esitys: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja päätetään toimenpiteistä.
Päätös: Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja päätettiin seuraavasti:
 Seuraavassa kokouksessa vammaisneuvosto jatkaa lasten ja nuorten sekä erityisesti
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kesäaikaisen toiminnan järjestämisen
suunnittelua ja laatii avustushakemusta Säästöpankkisäätiölle
 Selvitetään, voisiko mukaan hankeyhteistyöhön saada kuntaa tai muita tahoja. Sihteeri
on yhteydessä sopiviin tahoihin kunnassa (hankeosaaminen, musiikki, liikunta, kulttuuri).
8. Vammaisneuvoston toiminta 2019
Edellisessä kokouksessa päätettiin seuraavasti
 Jukka Kumpuvuoren kanssa on alustavasti keskusteltu vierailun vaihtoehtoisista päivistä vuodelle 2020. Sovittiin, että sihteeri varmistaa Pirtin varaustilanteen ma 27.1 klo
17 ja ke 29.1 klo 17, jonka jälkeen Esa on yhteydessä Kumpuvuoreen. Mikäli Pirtti ei
ole ko. päivinä vapaana selvitetään Seurakuntatalon käytettävyys.
 Sihteeri on yhteydessä Tiina Knuutiseen ja selvittää Ikäpisteessä vierailulle sopivia
ajankohtia ensi keväälle. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
 Apuväline-messuihin palataan seuraavassa kokouksessa. Päätettiin, että kiinnostuneet
voisivat osallistua Apuväline-messuille lippujen hinnan ja matkakulukorvausta vastaan.
Kulut katetaan vammaisneuvoston toimintamäärärahasta.
 Pyydetään seuraavaan kokoukseen vierailijaksi Kangasalan vammaispalveluista vammaispalvelujohtaja Tea Kärnä. Eija on yhteydessä Kärnään ja ehdottaa ajankohdaksi
tiistaita 29.10 klo 17. Varalla pidetään maanantai 4.11 klo 17.
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 Päätettiin, että sihteeri on yhteydessä Sydän-Häme lehteen ja kutsuu heidät vierailemaan seuraavaan kokoukseen viikon 48 lehteen laadittavaa juttua koskien, jos Kangasalan vammaispalvelujen vierailijan osallistuminen vahvistuu.
Sihteeri on varmistanut Pirtin varauksen Jukka Kumpuvuoren vierailua koskien keskiviikolle
29.1. klo 17.
Lisäksi sihteeri on ollut yhteydessä Tiina Knuutiseen vammaisneuvoston vierailusta Ikäpisteelle ja alustavasti tiedustellut sopivaa ajankohtaa vierailulle ensi keväälle. Vierailut onnistuvat pääsääntöisesti joka tiistai helmi-huhtikuun välisenä aikana. Toivottu ajankohta vierailulle
on n. klo 10.30.
Esitys: Suunnitellaan ja päätetään syksyn toiminnasta.
Päätös: Päätettiin seuraavasti:
 Jukka Kumpuvuoren vierailu järjestetään Pirtillä keskiviikkona 29.1 klo 17 alkaen.
 Ikäpisteen vierailuun palataan seuraavassa kokouksessa. Sihteeri on yhteydessä Tiina
Knuutiseen ja selvittää iltapäiväpainotteisen vierailun mahdollisuutta.
 Päätettiin, että kiinnostuneet voivat osallistua 7.-9.11 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettäville Apuväline-messuille lippujen hinnan ja matkakulukorvausta
vastaan. Kulut katetaan vammaisneuvoston toimintamäärärahasta. Apuväline-messuille osallistujat raportoivat messuista seuraavassa kokouksessa.
9. Vammaisneuvoston vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Esitys: Keskustellaan tulevan vuoden toiminnasta ja laaditaan esitys vammaisneuvoston
määrärahatarpeesta vuodelle 2020.
Päätös: Päätettiin seuraavasti:
 esitetään 1000 euron määrärahaa käytettäväksi esimerkiksi vuoden 2020 luennoitsijavierailijoiden palkkioihin, tutustumiskäyntien kuljetuksiin ja erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten kesätoimintahankkeen toteuttamiseen. Lisäksi talousarvioon varataan
määräraha vammaisneuvoston kokouspalkkioita ja matkakorvauksia varten.
 selvitetään mahdollisuutta yhdistää kokoukset ja vierailut (esim. Haaparinne ja Mikkolakoti)
 seuraavissa kokouksissa jatketaan mm. esteettömyyden, vammaisasiamiehen asiantuntemuksen hyödyntämisen, vessapassi-aloitteen ja Tulppaanikodin vierailun käsittelyä.
10. Muut asiat
a. Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.09.2019 § 217 pyytänyt Pälkäneen Hengitysyhdistystä esittämään keskuudestaan jäsentä vammaisneuvostoon siten, että kunnanhallitus voi nimetä Pälkäneen vammaisneuvostoon jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
b. Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.10.2019 § 237 on merkinnyt tiedoksi vammaisneuvoston esityksen kohdentaa tulevia perintö- ja testamenttivaroja Nepsy-toimintaan.
Pöytäkirjanote on toimitettu vammaisneuvostolle tiedoksi.
11. Seuraava kokous
Seuraava kokous tiistaina 21.1.2019 klo 17 kunnanvirastolla.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
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Liitteet

Vammaisneuvoston kokouksen 27.8.2019 pöytäkirja
Esa Hakalan muistiinpanot Kangasalan tapaamisesta 11.9.2019
Tea Kärnän Kangasala-Pälkäneen vammaispalvelujen esittely 4.11.2019
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